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گراني نهادههاي كشاورزي و كمبود نقدينگي شاليكاران مازندران را سرخورده کرده است

اخبار
معاون وزير جهاد كشاورزي:

بذر موردنياز كشاورزان سيلزده
تأمين شد

رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي از تأمين بذر
مادري موردنياز مناطق سيلزده كشور خبر داد .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ايرنا ،كاظم خاوازي در نشست شوراي تحقيقات كشاورزي،
با موضوع «تحليل و ارائه راهكارهاي پيشگيري از وقوع سيل و كاهش
مخاطرات آن» ،آمادگي اين سازمان را براي جلوگيري از شيوع آفات و
بيماريهاي گياهي و دامي در اين مناطق اعالم كرد .وي تهيه اطالعات
پايهاي براي تصميمسازي در سطح كالن و تدوين برنامه جامع گياهان
تنشديده را خواستار شد .خاوازي با تأکید بر ضرورت معرفي و گردآوري
توانمنديهاي فني مراكز ،پژوهشكدهها و مؤسسههاي تحقيقاتي
مجموعه سازمان كه بهطور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع سيل
و راهكارهاي پيشگيري از آن مرتبط ميشوند گفت :اتخاذ رويكرد
مناسب براي تحليل و ارائه راهكارهاي پيشگيري از وقوع سيل و كاهش
مخاطرات آن در بخش كشاورزي در تصميمگيريهاي كالن سازمان
اهميت دارد.
خسارت دیدن خاك ،از آثار منفي سيل
رئيس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري نیز از تشكيل كارگروه
ويژه سيل در سه بخش تخصصي مجزا در زمينه سيل ،آبخوان،
زمينلغزش و رسوب خبر داد .داوود نيككامي خسارت به خاك
را عالوهبر تخريب منازل مسكوني مهمترين آسيب ناشي از سيل
دانست و افزود :سيل اخير با ايجاد رسوبي معادل  340ميليون تن
بيانگر فرسايش شديد خاك است كه بايد از اين جنبه نيز به پيامدها
و مخاطرات سيل توجه کرد .در اين نشست رؤساي پژوهشكده و
مؤسسههاي تحقيقاتي مرتبط با سيل در مجموعه سازمان تحقيقات
آموزش و ترويج كشاورزي بهطور ويژه درباره راهكارهاي پيشگيري
و كاهش مخاطرات آن در مناطق سيلخيز تبادل نظر كردند.
بارندگيهاي شديد و سيل از  28اسفندماه گذشته آغاز شد و همه
استانهاي كشور را درگير كرد .استانهاي گلستان ،مازندران ،ايالم،
كرمانشاه ،لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و
بويراحمد در شرايط اضطراري قرار گرفتند .وزير جهاد كشاورزي در
صحن علني مجلس شوراي اسالمي گفت :وقوع سيل در كشور ،تا 25
فروردينماه حدود  13هزار ميليارد تومان خسارت به توليدكنندگان
زيربخشهاي مختلف بخش كشاورزي وارد كرد.
عزيز كريمي:

كمتر از  ۳درصد كشت برنج كشور
آسيب ديده است

مديركل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي
گفت :كمتر از سه درصد كشت برنج كل كشور براثر سيل آسيبديده و
ت برنج و سيل وجود ندارد .بهگزارش «سبزینه»
ارتباطي بين افزايش قيم 
بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عزيز كريمي درباره شايعات افزايش
قيمت برنج بهدليل وقوع سيل در استانهاي شمالي تصريح كرد :كمتر
از پنج درصد كشت برنج در اين دو استان و كمتر از سه درصد كشت
برنج در كل كشور براثر سيل آسيب ديده است .وي افزود :همچنين از
قبل برداشتها انجام شده بود و كمبودي در انبارهاي برنج نيست .عزير
ت برنج و سيل وجود ندارد.
كريمي تأكيد كرد :ارتباطي بين افزايش قيم 
قائممقام فناوري پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي خبر داد

حمايتازاستارتاپهاي
گياهان دارويي

قائم مقام فناوري پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي با اشاره به
فعاليتهاي متنوع پژوهشگاه در حوزه گياهان دارويي آمادگي اين
پژوهشگاه را براي حمايت از استارتاپهاي اين حوزه اعالم كرد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،پژمان آزادي در نشست با مسئول
فن بازار محصوالت گياهي منطقه تجاري گردشگري سپاد مشهد
كه به منظور بررسي زمينههاي همكاري اين پژوهشگاه و فن بازار
در محل پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي برگزار شد ،خاطرنشان
كرد :تحقيقات در حوزه گياهان دارويي مغفول مانده و پژوهشگاه
با توجه به توانمنديها و تجارب خود در اين زمينه آمادگي دارد
در قالب قراردادهاي واگذاري دانش فني و مشاوره از استارتاپها و
گروههاي فعال در اين حوزه حمايت كند .وي تصريح كرد :پژوهشگاه
بيوتكنولوژي كشاورزي از مجموعههاي پژوهشي نسبتاً جوان است
كه حدود  ۲۰سال راهاندازي شده و طي اين مدت فعاليتها و
دستاوردهاي متنوعي در زمينههاي مختلف زيستفناوري كشاورزي
داشته است .درحالحاضر عالوهبر پنج بخش تحقيقاتي تخصصي
در ستاد پژوهشگاه ،سه پژوهشكده منطقهاي در رشت و اصفهان و
تبريز و يك مديريت منطقهاي در مشهد داريم .آزادي با بيان اينكه
رويكرد پژوهشگاه عمدتاً فناوريمحور ،محصولمحور و معطوف به
جلب مشاركت بخش خصوصي است ،اظهار كرد :سياست پژوهشگاه،
واگذاري فناوريهاي حاصل شده به بخش خصوصي است و البته پس
از آن هم در تمام مراحل به عنوان مشاور و ...در كنار خريدار فناوري
هستيم .پژوهشگاه براي واگذاري دانش فني فقط پيشپرداختي
از شركت متقاضي ميگيرد و در ادامه پس از به نتيجه رسيدن و
تجاريسازي آن ،درصدي از فروش محصول را بهعنوان روياليتي
دريافت ميكند .قائم مقام فناوري پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي
با اشاره به فناوريهاي واگذار شده به بخش خصوصي در حوزه بذور
هيبريد گفت :در زمينه گياه ساليكورنيا هم قرارداد خيلي خوبي براي
كشت  ۹۰ ،۸۰هكتار از اين گياه داشتيم كه براي توسعه تا چند
هزار هكتار هم هدفگذاري شده است .در زمينه كشت بذري گياه
استويا هم بهزودي قراردادي با بخش خصوصي منعقد خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به دستاوردهاي پژوهشگاه در زمينه ساخت
فتوبيوراكتورهاي بسيار كارآمد و در عين حال كمهزينه براي توليد
مواد موثره گياهي ،اظهار كرد :يكي از مشكالت كشور در زمينه گياهان
دارويي عدم دسترسي به بذر مناشب است كه در اين راستا همكاران
ما در پژوهشكده منطقهاي اصفهان گنجينهاي ارزشمند از ارقام
مناسب شيرينبيان كشور را گردآوري كردهاند .عالوهبر اين آمادگي
داريم پروتكلهاي تكثير كشت بافتي برخي گياهان دارويي را نيز به
متقاضيان ارائه كنيم .صبوري ،مسئول فن بازار محصوالت گياهي
منطقه آزاد تجاري گردشگري سپاد هم با اشاره به تالش فن بازار براي
ارتباط با بخشهاي اجرايي و پژوهشي گفت :زمينه بسيار مساعدي
براي توليد انواع محصوالت و فرآوردههاي گياهي در شرق كشور وجود
دارد كه ميتوان با استفاده از تحقيقات و فناوريهاي بهدست آمده
به بهترين شكل از ظرفيتهاي موجود استفاده كرد .وي خاطرنشان
كرد :افغانستان همسايه شرقي ما كه از مزيت آب كافي ،خاك خوب و
نيروي كار ارزان برخوردار است ،عالوهبر قاچاق گسترده پياز زعفران
ايران و تصاحب بازارهاي جهاني در مورد محصوالت گياهي ديگر مثل
زيره هم بهشدت فعال است؛ با اين حال هنوز هم ميتوانيم از مزيت
دانش فني كه در اختيار محققان كشور است ،براي موفقيت در اين
عرصه استفاده كنيم .صبوري خاطرنشان كرد :روستايي در خراسان
داريم كه قابليت كوبيدن فلفل قرمز در آن وجود دارد ،با اين حال
هيچ استفادهاي از اين ظرفيت نميشود تا بازار اين محصول كام ً
ال در
انحصار هند باشد .در زمينه ادويه با وجود ظرفيتهاي خوبي كه وجود
دارد ،حتي از بستهبندي مناسب هم محروميم .اميدواريم در فن بازار
محصوالت گياهي با بهرهگيري از توانمنديهاي پژوهشگاهها و مراكز
تحقيقاتي بتوانيم امكان استفاده از ظرفيتهاي خراسان در زمينه
محصوالت گياهي را فراهم كنيم.

سبزینه

افزایش 2برابری نرخ نهادهها
مهدیه ومسه

شاليكاران مازندران درحالي با افزايش دوبرابري
قيمت بيشتر نهادههاي كشاورزي نظير سموم،
پالستيك ،بذور ،قطعات يدكي تيلر و تراكتور و
دستمزد كارگري براي شخم و شيار و آب تخت
كردن دستوپنجه نرم ميكنند كه بهشدت با
كمبود نقدينگي نيز مواجهند .اگرچه وجود
روانابها در رودخانهها و شاليزارهاي مازندران
نويدبخش سال پر آبي براي كشت برنج است
و شاليكاران برخالف سال گذشته آبياري را
بدون روشن كردن موتورپمپها آغاز كردند؛ اما
قيمت نهادهها آنان را شوكه كرده است .شماري
از شاليكاران در آيين نخستين نشاء مكانيزه
برنج كه هفته گذشته با حضور استاندار مازندران
در روستاي باقرتنگه بخش بهنمير بابلسر انجام
شد ،نداشتن نقدينگي را مهمترين مشكل خود
اعالم كردند و افزودند 60 :تا  70درصد هزينهها
مربوط به دستمزدهاست كه بايد غروب هر روز
به كارگران روزمزد پرداخت شود .آنان با بيان
اينكه قيمت بيشتر نهادههاي كشاورزي
امسال دوبرابر سال گذشته شده ،تصريح كردند:
اميدواريم خريد و فروش نهايي محصول برنج
نيز به نسبت هزينه توليد افزايش يابد .شعبان
احمدپور ،کشاورز روستاي باقرتنگه بخش
بهنمير شهرستان بابلسر ،با بيان اينكه مبلغ
قرارداد تأمين بوته نشاء از بانك نشاء امسال براي
هر هكتار به 24ميليون ريال رسيده است ،گفت:
اين رقم نسبت به سال قبل  800هزار تومان
بيشتر شده است .بانك نشاء مركز خزانهگيري
مكانيزه شالي برنج و كشت بوته شالي با دستگاه
نشاكار است كه باعث كاهش هزينه كشت شالي
برنج نيز ميشود .وي با بيان اينكه قيمت بذر
طارم هاشمي از هر كيلو  100هزار ريال پارسال
به 180هزار ريال افزايش يافته است ،ادامه داد:
قيمت هر كيلو نايلون براي پوشش كرتها از 70
هزار ريال به 140تا  150هزار ريال رسيده است.
نخستين مرحله از فرآيند توليد برنج ،خزانهگيري
شالي پس از شخم و شيار است كه براي هر
هكتار بهطور متوسط  45تا  55كيلو بذر شالي
استفاده ميشود .وي با اشاره به اينكه دستمزد
براي شخم و شيار و آب تخت كردن چهار
مرحلهاي بهازاي هر هكتار به  17تا  20ميليون
ريال رسيده است ،گفت :البته دولت با مديريت
بهموقع كود شيميايي مورد نياز شاليكاران
را با افزايش بسيار ناچيز حدود  40هزار ريال
تقريباً با قيمت سال قبل در اختيار شاليكاران
قرار داده است .طبق اعالم شركت خدمات
حمايت كشاورزي مازندران قيمت هر كيسه
كود اوره بهعنوان پرمصرفترين كود شيميايي
از  385هزار ريال سال قبل به  420هزار ريال
رسيده است .اين شاليكار از استاندار و رئيس
سازمان جهاد كشاورزي مازندران خواست تا بر
بازار فروش برنج در زمان برداشت شالي نظارت

همه جانبه داشته باشند تا كشاورزان در شرائط
سخت اقتصادي و هزينه باالي توليد سرخورده و
متضرر نشوند .يكي از شاليكاران شهرستان بابل
كه پر آبي در زمينهاي كشاورزي را بهعنوان
مهمترين نياز برنجكاري نام ميبرد ،گفت :اما
مبلغ دستمزدها و قيمتهاي نهادهها به نسبت
نقدينگي حاصل از فروش محصول سال قبل
اص ً
ال با يكديگر همخواني ندارد و بهشدت با
مشكل نقدينگي مواجهيم .خداكرم يوسفي با
بيان اينكه كشاورز دستمزد صاحبان تراكتور و
تيلر ،خريد نايلون و سموم را بايد نقدي پرداخت

تا 15كيلوگرم است .كرم ساقهخوار مهمترين
آفت برنج است كه با تخمگذاري روي شالي
در خزانه يا بوتههاي نشاء شده ،در زمين اصلي،
موجب آلودگي و منجر به خسارتهايي در
شاليزارها ميشود.
توزيع حدود  120هزار تن
انواع كود شيميايي در مازندران
مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي
مازندران با بيان اينكه توزيع كودهاي شيميايي
مورد نياز شاليكاران از اسفند سال قبل آغاز

   شاليكاران هرچند از وجود آب فراوان در رودخانهها

و نهرهاي شاليزارها خوشحال هستند ،اما كمبود نقدينگي آنان را
سرخورده كرده است

كند ،افزود :شاليكاران هرچه از وجود آب فراوان
در رودخانهها و نهرهاي شاليزارها خوشحال
هستند ،كمبود نقدينگي آنان را سرخورده كرده
است .وي قيمت هر ليتر سم علفكش بوتاكلر
(ماچتي) را  400هزار ريال اعالم كرد و بيان
داشت :سم ديازينون  10كيلويي هم امسال با
افزايش  450هزار ريالي به يكميليون و 500
هزار ريال رسيده است .براساس اعالم جهاد
كشاورزي متوسط استفاده از علفكش در هر
هكتار برنجكاري سهليتر و سمو ديازينون نيز10

شده و مشكلي در تأمين كود نداريم ،گفت:
بيشتر كشاورزان كود شيميايي مورد نياز خود
را با قيمت سال زراعي گذشته خريداري كردند.
كودهاي پتاس ،اوره و فسفات بهعنوان كودهاي
پايه محصوالت كشاورزي محسوب ميشوند.
مجيد سلطاني به افزايش حدود  40هزار ريالي
قيمت كود اوره كيسههاي  50كيلو گرمي
اشاره كرد و افزود :براي جلوگيري از هرگونه
سوءاستفاده نظارت بر توزيع و قيمت با جديت
ادامه دارد .وي با اشاره به اينكه كشاورزان

نگران تأمين و توزيع كودشيميايي اوره نيز
نباشند ،ادامه داد :توليد كود اوره صد درصد
داخلي است و براساس برنامه وزارت جهاد
كشاورزي مشكلي براي نياز بيشتر كشت شالي
وجود ندارد .ميانگين نياز هر هكتار به كودهاي
شيميايي در زمينهاي كشاورزي مازندران
 200كيلو گرم است .نياز هر هكتار به كود اوره
100كيلو و فسفات و پتاس هر يك 50كيلو گرم
است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران
ضمن تأييد افزايش هزينه توليد ناشي از باال
رفتن قيمت نهادههاي كشاورزي گفت كه به
همين دليل پيشبيني ميشود تا قيمت برنج
امسال 120تا 160هزار ريال در هر كيلوگرم
برسد و حتي معتقديم اين مقدار افزايش
قيمت نسبت به ديگر كاالهاي اساسي بسيار
كم است؛ ولي يقين كنيد برنجكاري با كمتر از
قيمت اعالم شده بهصرفه نخواهد بود .عزيزاهلل
شهيديفر وضعيت قيمت سموم بهويژه علف
سوزها و سم ديازينون آفتكش كرم ساقهخوار
را نگرانكننده و از آن بهعنوان قيمت سرسامآور
ياد كرد و افزود :عمده سموم كشاورزي
وارداتي است و قيمتها نيز براساس دالر باال
رفت .رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران
وضعيت آب در سدها و آببندانهاي مازندران
را بسيار مطلوب و خوشحالكننده توصيف كرد
و اظهار داشت :بهنظر ميرسد سال آبي خوبي
براي كشاورزي زراعي و باغي استان باشد.

پیشبینیتوليد 14/5ميليونتنگندمباوجودسيل
معاون وزير جهادكشاورزي گفت :حدود
يكميليون هكتار از زراعت كشور با شدت
و ضعف متفاوت ،دچار آسيب ناشي از سيل
شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
تسنیم ،عباس كشاورز افزود :بخشي از اين
آسيب ،آبگرفتگي موقت است و در بخشي،
محصول دچار خوابيدگي ميشود ،سپس
اين عارضه مرتفع ميشود .در بخشي هم،
آبگرفتگي بيشتر است و موجب پوسيدگي
محصول ميشود و در بخشي هم سيل ،زمين
يا باغ كشاورز را با خود برده است .وي با
اشاره به اينكه حدود  55درصد اين اراضي
بين  25تا  55درصد آسيب ديده است،
ادامه داد :بنابراين حدود  50درصد زمينها
و محصوالت كشاورزي آسيبديده قابل
برگشت است .كشاورز اعالم كرد :حدد 250
هزار هكتار از محصوالت كشاورزي و حدود
 150هزار هكتار باغ براثر سيالبهاي اخير
از بين رفته است .وي گفت :در زمينه باغ،
استانهاي خوزستان ،مازندران و كرمانشاه
و در زمينه زراعت استانهاي خوزستان،
لرستان و گلستان ،مازندران ،ايالم و
كرمانشاه ،بيشترين خسارت را ديدهاند.
كشاورز اضافه كرد :بيش از ششهزار واحد
مرغداري و حدود  100واحد پرورش ماهي
هم دچار خسارت شدند .معاون امور زراعت
وزير جهاد كشاورزي گفت :يكي از مشكالت
در حوزه خسارت كشاورزي در مناطق
كوهستاني مانند لرستان ،ايالم و خوزستان
اين است كه بخشي از مردم از طريق ايستگاه
پمپاژ ،كشاورزي ميكردند و اين ايستگاهها
آسيب ديدند كه در اسرع وقت بازسازي
خواهند شد .كشاورز گفت :پنج واحد كشت
و صنعت نيشكر خسارت قابلتوجه ديدند و
حدود سههزار ميليارد تومان از خسارتهاي
اعالمشده به بخش كشاورزي متعلق به اين
واحدهاست .براي اينكه سيالب به روستاها
و مناطق مسكوني خسارت وارد نكند ،در
برخي موارد ،آب به مزارع اين واحدها هدايت
شده است .وي با بيان اينكه كشورمان
وارد ترسالي نشده است ،افزود :ميزان
متوسط بارندگي كشور تاكنون حدود 265
ميليمتر است .در سالهاي  85 ،77 ،76و
 86هم بهطور ميانگين حدود  290ميليمتر
بارندگي داشتيم .كشاورز با اشاره به اينكه
در سال زراعي و آبي گذشته ،ميانگين
بارندگي در كشور  167ميليمتر بود،

اضافه كرد :اگرچه در خوزستان ،گلستان و
كرمانشاه آبگرفتگي داريم و خسارت زيادي
ديديم ،اما برآورد توليد گندم امسال براي
كشتهاي پاييزه  15/5ميليون تن بود ،اما
با توجه به سيالبهاي اخير اكنون برآورد ما
توليد حدود  14/5ميليون تن است .كشاورز
ادامه داد :انتظار داريم  12تا  12/5ميليون
تن گندم خريداري شود ،بنابراين در
زمينه تأمين گندم موردنياز كشور ،مشكلي
نداريم .عليمحمد شاعري ،عضو هيئت
رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي ،هم با اشاره به اينكه سيل اخير
ناشي از بارندگي شديد بود ،گفت :بارندگي،
نعمت است و اگر زيرساختهاي پيشگيرانه
و مقابله با بارندگي در كشور موجود باشد
اينباران به تغذيه سفرههاي آب زيرزميني
و تأمين منابع آبي تبديل ميشود ،اما اگر
زيرساختها و محيطزيست و حوزههاي
آبخيز ،حفاظت نشده باشند بارندگيها
به سيالبهاي ويرانگر تبديل ميشود كه
در كشورمان اين موضوع اتفاق افتاد و اين
سيالبها نتيجه تخريب محيطزيست و
منابعطبيعي كشورمان و تجاوز به عرصهها
و حريم رودخانههاست .وي تأكيد كرد :اين
اتفاق بايد براي همه ما درس عبرتي باشد تا
از اين به بعد ،هم دولت و هم مردم بايد به
حفظ محيطزيست و حريم رودخانهها كمك
كنيم .شاعري گفت :بايد مديريت عالمانه،
درست و صحيح هم در حوزههاي باالدست
آبخيز و هم در حوزههاي آبريز انجام شود
و حوزههاي كشاورزي و منابع طبيعي بايد
مقاومسازي شود تا چنين اتفاقاتي تكرار
نشود .وي با اشاره به اينكه سيالبهاي
اخير تاكنون حدود  ۱۳هزار ميليارد تومان
به بخش كشاورزي خسارت وارد كرد ،افزود:
جمعبندي خسارتها هنوز ادامه دارد و
ممكن است اين رقم افزايش يابد .عضو هيئت
رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي گفت :امسال اين تهديد وجود دارد
كه دالالن ،قاچاقچيان و عوامل سودجو،
گندم را پيش خريد كنند و اين امنيت
غذايي كشور را تهديد ميكند .شاعري با
اشاره به اينكه اكنون دالالن در حال پيش
خريد گندم با قيمت حدود دوهزار و ۵۰۰
تومان هستند ،افزود :بهعلت گران شدن
دانه مرغ ،جو ،ذرت و كنجاله سويا ،آنها
ميخواهند گندم را جايگزين خوراك دام

كنند و اين درحالي است كه امسال دولت
گندم را از مردم با قيمت یکهزار و 700
تومان ميخواهد بخرد .وي تأكيد كرد :بايد
وزير جهاد كشاورزي در اينبارهسازكاري را
بينديشد .شاعري گفت :بهرغم سيالبهاي
اخير ،در مجموع ،توليد گندم و برنج امسال
از پارسال بيشتر خواهد بود .وي با اشاره به
اينكه از وزارت جهاد كشاورزي درخواست
كرديم كه در موقع برداشت برنج يعني
بهمدت چهارماه واردات برنج را ممنوع كند،
افزود :اين وزارتخانه در سالهاي قبل كم و
بيش اين كار را انجام داده است .شاعري
ادامه داد :در سال حدود سهميليون تن برنج
نياز مصرفي داريم .حدود دوميليون و ۲۰۰
تا دوميليون و  ۳۰۰هزار تن برنج را در داخل،
توليد ميكنيم و حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تن
برنج وارداتي نياز داريم؛ اما متأسفانه حرص
و ولع خاصي براي واردات برنج وجود دارد و
حدود يكميليون و  ۲۰۰هزار تا يكميليون
و  ۵۰۰هزار تن برنج وارد ميشود .اين
واردات بيرويه در موقع برداشت برنج به
توليدكننده ضربه ميزند و وزارت جهاد
كشاورزي بايد اين موضوع را ساماندهي كند
و واردات برنج از اول مرداد تا آبان ممنوع
شود .وي اضافه كرد :وزارت جهاد كشاورزي
با كمك كشاورزان در توليد محصوالت موفق
بوده است و اكنون حدود  ۱۲۰ميليون تن
محصوالت كشاورزي توليد ميكنيم؛ اما در
بخش تنظيم بازار ناموفق بوديم .عضو هيئت
رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسالمي گفت :تنظيم بازار و توليد محصوالت
كشاورزي بايد بهصورت يكپارچه در حوزه
كاري وزارت جهاد كشاورزي باشد ،البته اين
وزارتخانه بايد كارآمدي خود را در تنظيم
بازار نشان دهد .شاعري با بيان اينكه حدود
 ۳۰تا  ۴۰هزار هكتار باغهای مركبات استان
مازندران بهعلت سيالبهاي اخير خسارت
ديد ،افزود :بيمه به تنهايي كارآيي الزم
را براي جبران خسارتها ندارد و دولت
بايد صندوق خاصي را براي جبران اين
خسارتها تأسيس كند ،مجلس رديف
مستقلي را در برنامه ششم توسعه براي
اين منظور در نظر گرفت؛ اما دولت آن را
اجرا نميكند .وي گفت :حدود  ۱۰هزار
ميليارد تومان خسارت بخش كشاورزي
در سال است ،اما حدود یکهزار ميليارد
آن را بيمه پرداخت ميكند؛ ولي حل اين

موضوع جزو اولويتهاي سازمان برنامه و
بودجه نيست و وزارت جهاد كشاورزي در
اين زمينه بايد پيگيري و مطالبهگري كند
تا محصوالت كشاورزي ايران در مقابل
رخدادهاي طبيعي بيمه شوند و مجلس
شوراي اسالمي آمادگي كامل خود را در
اين زمينه اعالم ميكند .شاعري با اشاره به
اينكه پارسال  ۱۳ميليارد دالر ارز چهارهزار
و  ۲۰۰توماني به بخش كشاورزي و پزشكي
اختصاص داده شد ،گفت :اگر بر واردات
كاالهاي اساسي با قيمت ارز چهارهزار و
 ۲۰۰تومان نظارت ميشد ،اكنون قيمت مرغ
و گوشت قرمز نبايد اين گونه ميشد و امسال
وزراي صنعت و كشاورزي بايد نظارت الزم را
داشته باشند .معاون امور زراعت وزارت جهاد
كشاورزي هم با بيان اينكه بايد براي خريد
گندم از مردم تدابير ويژهاي را بينديشيم،
تأكيد كرد :دولت گندم را از مردم ميخرد
و پول آن را بهموقع و نقدي پرداخت ميكند.
وي افزود :توليد جو هم بيش از  ۲۰درصد
افزايش خواهد يافت؛ بنابراين دامداران نگران
تأمين جو نباشند .كشاورز افزود :برآورد من
اين است در حدود شش تا هفتميليون تن
از اراضي ديم و حدود هشتونيم ميليون تن
هم از اراضي آبي ،گندم توليد خواهيم كرد.
وي ادامه داد :در خوزستان هم توليد گندم
افزايش خواهد يافت؛ گرچه حدود  ۸۰۰تا
 ۹۰۰هزار تن معادل دوهزار ميليارد تومان
اراضي گندم خسارت ديد .كشاورز گفت:
از  ۱۳هزار ميليارد تومان خسارات بخش
كشاورزي از سيالبهاي اخير ،سههزار
ميليارد تومان مربوط به پنجواحد نيشكر،
حدود دوهزار ميليارد تومان مربوط به
محصوالت گندم و جو ،حدود  ۳۰۰ميليارد
تومان مربوط به كلزا ،حدود یکهزار و 800
ميليارد تومان مربوط به مرغداريهاست،
حدود  ۳۰هزار دام را سيل برد؛ اما به
دامداريها خسارت جدي وارد نشده است
و حدود  ۱۵۰هزار هكتار باغ خسارت ديد،
اما ميزان خسارات آن كمتر از دوهزار ميليارد
تومان بوده است و بقيه خسارات مربوط به
شيالت ،زيرساختهاي كشاورزي ،كانالهاي
آبياري و تأسيسات آبياري تحت فشار بوده
است .وي ادامه داد :در زمينه كشت برنج در
مازندران برخي از نشاء اراضي خسارت ديد
كه با تأمين بذر ،قابل جبران است؛ بنابراين
در زمينه برنج ،خسارات چنداني نديديم.
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بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی
از استان خوزستان

معاون وزير ،رئيس هيئتمديره و مديرعامل شرکت مادرتخصصی
بازرگانی دولتی ایران با حضور در برخی شهرهای استان در جریان
کمکهای این شرکت به مردم سیلزده و میزان خسارتهای واردشده
به مزارع کاشت گندم و دانه روغنی (کلزا) قرار گرفت .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه چهار ،یزدان سیف میزان خسارت واردشده به بخشهای
کشاورزی در استان را بسیار باال و نگرانکننده عنوان کرد و افزود:
استان خوزستان یکی از قطبهای گندم کیفی در کشور است و امروز با
ورود سیل به بخش وسیعی از مزارع استان عالوهبر خسارت قابلتوجه
به کشاورزان محترم ،میزان قابلتوجهی از گندم کیفی کشور نیز
آسیب جدی دیده است .وی اظهار کرد :طی بازدیدی که از مزارع
کاشت گندم و کلزا داشتیم با وجود تغییرات آبوهوایی امکان برداشت
حداکثری و همزمان کشاورزان وجود دارد که میطلبد شرکت غله
و خدمات بازرگانی منطقه چهار آمادگی الزم برای ورود به شرایط
پیک خرید را داشته باشد .وی اظهار کرد استان خوزستان یکی از
درخشانترین سوابق را در زمینه خرید گندم بهلحاظ مدیریتی و
کیفی در کشور داراست که نشان از تجربه کافی و انجام کارها بهصورت
حرفهای و عملیاتی در این استان است .در ادامه خدارحم امیریزاده
به معاون وزیر جهاد کشاورزی که با وجود فرصت اندک ،توانست از
بسیاری از نقاط استان خوزستان بهصورت میدانی بازدید بهعمل آورده
و بهصورت مستقیم در جریان خسارت واردشده به این بخش مهم
کشاورزی قرار گیرد ،خوشامد گفت .امیریزاده با تشریح اقدامات
صورتگرفته در راستای کمکرسانی به مناطق سیلزده عنوان کرد:
در همان ابتدای آغازبهکار در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
چهار و مغتنمشمردن تمامی لحظات با برگزاری جلسات متعدد خود
را برای یک خرید شایسته و بینظیر محیا کردیم .متأسفانه بهدلیل
بارندگیهای شدید در استانهای غربی کشور و سرازیرشدن آب ناشی
از این بارندگیها به رودخانههای استان سیل بیسابقهای بخش وسیعی
از استان خوزستان را فراگرفت که همین عامل باعث شد بسیاری از
مزارع آماده برداشت گندم و دانه روغنی کلزا از بین برود تا سهم
قابلتوجهی از برداشت را خارج از دسترس بهشمار آوریم.

اجرای طرح جامع زراعت
برای احیای دریاچه ارومیه

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :طرح
جامع زراعت بهمنظور احیای دریاچه ارومیه در  9شهرستان حوضه
آبریز این پهنه آبی در حال اجراست .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
ایلنا ،علی عیدی افزود :اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی ،استفاده
از تکنیکهای بهزراعی ،توسعه سامانههای نوین آبیاری برای کاهش
مصرف آب ،استفاده از ارقام و الگوهای کمآببر را از اهداف اجرای این
طرح عنوان کرد .وی افزود :افزایش راندمان تولید و کاهش  40درصدی
مصرف آب نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است و بهطور کلی
بهمنظور کاهش مصرف آب و باالبردن راندمان تولید ،اصالح الگوی
کشت در اولویت فعالیتهای بخش کشاورزی قرار دارد .عیدی با اعالم
اینکه کل اعتبارات تخصیصیافته به این طرح در وسعت  45هزار و
 350هکتار با اعتبار  236میلیارد و  794میلیون ریال است ،گفت:
 210میلیارد و  194میلیون ریال نیز از این رقم از محل اوراق خزانه
اسالمی تأمین شده است .مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجانغربی با اشاره به این که طرح کشاورزی حفاظتی شامل
فعالیتهای مدیریت بقایای گیاهی ،کمخاکورزی ،بیخاکورزی و
اجرای تناوب زراعی در جهت افزایش حاصلخیزی خاک است ،اضافه
کرد :برای اجرای این طرح نیز در سطح  28هزار و  642هکتار ،کمک
هزینهای با اعتبار  101میلیارد و  980میلیون ریال برای پرداخت به
کشاورزان در نظر گرفته شده است .این مقام مسئول با بیان اینکه باید
فعاالن بخش کشاورزی برای کاهش مصرف آب تالش کنند ،اظهار
کرد :به این منظور زیر پروژههای گندم ،جو ،چغندرقند ،علوفه ،سبزی
و صیفی ،یونجه ،نخود ،ذرت و کشاورزی حفاظتی طرح مدیریت جامع
زراعت تعریف شده است .وی ادامه داد :برای اولینبار در سال  97کشت
نشائی چغندرقند در سطح  12هکتار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
انجام گرفت که در نظر داریم در سال زراعی جاری نیز این عملیات را
در سطح  270هکتار از اراضی چغندرقند اجرا کنیم .همچنین تغییر
الگوی کشت بذری چغندرقند از  50در  50به  40در ( 60با هدف
حذف یکدرمیان جویهای آبیاری) بههمراه توسعه آبیاری میکرو
در سطح سههزار و  844هکتار را نیز در دستور کار داریم .این مسئول
خاطرنشان کرد :ازجمله کارهای شاخصی که در مزارع چغندرقند انجام
گرفته شده است ،تغییر آرایش کشت در سطح  ۶۵۰هکتار و تجهیز
 ۴۱۶هکتار از اراضی زراعی زیر حوضه دریاچه ارومیه به آبیاری نوار
تیپ است که توسعه این روشها نقش بهسزایی در کاهش مصرف آب
داشته است .مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی
گفت :برای خرید بذور گندم مقاوم به کمآبی و یا کمآببر به همراه
اجرای مزارع  PVCمقایسه ارقام مشارکتی در سطح هفتهزار و 128
هکتار اعتباری بالغبر 12میلیارد و  880میلیون ریال به کشاورزان
بهصورت کمک بالعوض دولتی پرداخت شده است .وی تأکید کرد:
در راستای اجرای این طرح بهمنظور توسعه کشت نشایی محصوالت
سبزی و صیفی و جایگزینی ارقام زودرس و میانرس سیبزمینی در
سطح  190هکتار با اعتبار سهمیلیارد و  800میلیون ریال ،برای کشت
محصوالت علوفهای کمآببر و جایگزینی آن با ارقام یونجه در سطح
یکهزار  ۴۰۰هکتار با اعتبار  16میلیارد و  800میلیون ریال ،برای
توسعه کشت حبوبات با ارقام مقاوم به کمآبی و کشتهای پاییزی و
انتظاری در سطح  174هکتار با اعتبار  11میلیارد و  484میلیون ریال
و همچنین برای خرید و کشت ارقام زودرس ذرت در سطح سههزار
و  ۵۰۰هکتار ،اعتباری بالغبر ششهزار و  ۳۰۰میلیون ریال و کشت
ارقام جدید جو و ...در سطح  480هکتار با اعتباری بالغبر پنجهزار ۷۶۰
میلیون ریال بهعنوان کمکهزینه خرید به کشاورزان در سال زراعی
جاری پرداخت خواهد شد.

سیل به بخش کشاورزی خراسان
جنوبی خسارت زد

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد
کشاورزی خراسان جنوبی گفت :بیش از  100قطعه شترمرغ در یک
واحد دامداری شهرستان بشرویه در سیالب روز گذشته تلف شدند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،رضا یزدانمهر گفت :پشت این
واحد دامداری که تا حدودی در حریم رودخانه نیز ساخته شده بود،
بندسارهای کشاورزی قرار داشت که بهدلیل رعایتنکردن نکات ایمنی،
سیالب وارد این واحد شده است .وی بیان کرد :شدت سیالب در این
منطقه بهگونهای زیاد است که حتی چند دستگاه لودر نتوانسته بودند
دامها را نجات دهند .وی افزود :همچنین در یکی از مناطق عشایری
این شهرستان سیالب برای دامداران و دام منطقه مشکل ایجاد کرده
است .یزدانمهر بیان کرد :در شهرستان درمیان هشت قنات بهدلیل
وقوع سیالب بهطور کامل تخریب شد .وی گفت :براثر بارانهای شدید
رگباری شهرستان سربیشه نیز یک چاه کشاورزی در بخش درح درگیر
سیالب و نابود شد و خسارت زیادی به اراضی این منطقه وارد شده
است .وی اظهار داشت :تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت به بخش
کشاورزی در شهرستانهای فردوس ،سرایان و طبس بهدست ما
نرسیده ،اما تعدادی از بندسارهای کشاورزی شهرستان نهبندان نیز از
بین رفته است .رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود :از  26اسفند تا  10فروردینماه
جاری سیالب  102میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت
زده است .وی گفت :عمده خسارتها به بخشهای زراعی ،باغی ،دامی
و منابع آبی شامل کانال ،استخر ،قنات و چاهها ،تأسیسات ،زمین و
راههای روستایی وارد شده است.

